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  1α. Εισαγωγικό άρθρο: 
 
         Η έµφυλη προσέγγιση πλευρών του λαϊκού   πολιτισµού 
(Από το βιβλίο της Μαρίας Γκασούκα, Κοινωνιολογία του Λαϊκού Πολιτισµού, Κοινωνικά- 

Λαογραφικά ∆οκίµια, τοµ.1,Ψηφίδα, Αθήνα 2006) 
 

 

Στην προσπάθεια να προσδιοριστούν οι γυναίκες ως φορέας του 
λαϊκού πολιτισµού, είναι χρήσιµη µια αρχική επισήµανση: Πώς οι 

γυναίκες υπήρξαν πάντοτε ορατές και µε συνεχή παρουσία στο λαϊκό 

πολιτισµό, σε αντίθεση µε τον «άλλο», το λόγιο πολιτισµό, στον οποίο, 

αν δεν υπήρξαν αόρατες, η παρουσία τους σ’ αυτόν ήταν ευκαιριακή και 

ασυνεχής. 

             Κατά τον Κυριακίδη ο λαϊκός πολιτισµός έχει χαρακτήρα «οµαδικόν, 

αυθόρµητον και κατά παράδοσιν», ενώ ο «ανώτερος» φέρει τη σφραγίδα 

της «ατοµικής δηµιουργίας, της λογικής σκέψεως και του νεωτερισµού». 

Και καθώς η ατοµική δηµιουργία, η λογική σκέψη και η «πρόοδος» υπήρ-

ξαν ανέκαθεν ανδρικά προνόµια σε ανδροκεντρικές κοινωνίες, η θέση 

που κατέχουν οι γυναίκες στο πολιτιστικό οικοδόµηµα βρίσκεται 

πλησιέστερα προς τη βάση του οικοδοµήµατος, στο λαϊκό πολιτισµό, που 

διατηρεί, επίσης ανοικτά τα επικοινωνιακά του κανάλια µε τη φύση —

συνδιαλεγόµενος συνεχώς µαζί της — χώρο που «εκ θεού» είναι 

περισσότερο γυναικείος από ανδρικός. 

Είναι προφανές πως αυτού του είδους οι αξιολογήσεις και 

ιεραρχήσεις αµφισβητούνται και από τη φεµινιστική επιστήµη. Όπως 

αµφισβητείται το «ενιαίο», η ενότητα του λαού κ.τ.λ. και όσων ο λαός 

αυτός «κατέχει», δηλ. του λαϊκού του πολιτισµού. Οι ποικίλες τεµνόµενες 

κατηγοριοποιήοεις του λαού, ταξικές, έµφυλες, ηλικιακές, µορφωτικές 

κ.τ.λ. διέπουν και τον πολιτισµό του, ο οποίος καθορίζεται µε τη σειρά 
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του από το στοιχείο της ετερογένειας αλλά και των εσωτερικών 

διχοτοµιών και των ιεραρχιών που συντελούνται στους κόλπους του. 

Είναι γεγονός πάντως ότι ο λαϊκός πολιτισµός έχει δοµηθεί από το 

κυρίαρχο φύλο και βασική του έκφραση, σε ιδεολογικό επίπεδο, αποτελεί 

τόσο η θέσπιση του έµφυλου ορίου όσο και ένα µεγάλο µέρος του 

προφορικού λόγου του: «Και στις δύο κουλτούρες, το "θηλυκό" 

ενσαρκώνει παλαιότερες, άγνωστες, περιθωριοποιηµένες και 

διαταράσσουσες ιστορικές παρουσίες και ετερότητες (alterities), ιδιαι-

τέρως σε περιόδους έντονων κοινωνικών αλλαγών, από την ύπαιθρο 

στην πόλη, από το προκαπιταλιστικό στο καπιταλιστικό, από το προ-

χριστιανικό στο χριστιανικό, από τη λαϊκή θρησκεία στη θεσµοποιηµένη, 

από την ιερή στην εγκόσµια κοσµοαντίληψη». Μόνο που στο λαϊκό 

πολιτισµό υπάρχει σηµαντικός χώρος για τη γυναικεία δράση — και κά-

ποτε αντίδραση— η οποία συνεχώς περιορίζεται όσο πλησιάζει τον 

«άλλο», τον «ανώτερο» ανδρικό πολιτισµό. 

Η παρουσία των γυναικών στο λαϊκό πολιτισµό διέπεται από µια 

διαλεκτική αντίθεση: από τη µια συναινούν και αποδέχονται την 

κυριαρχία των ανδρών, την εσωτερικεύουν. Η εξουσία και ο 

καταναγκασµός περιβάλλονται µε ιερότητα και η «φύση», µαζί µε µια 

σειρά ιδεολογηµάτων (µητρότητα, παρθενία, τιµή, ντροπή κλπ.), 

νοµιµοποιεί και εξασφαλίζει συγκατάθεση. Ταυτόχρονα επιβάλλουν το 

έµφυλο όριο. Η υπέρβαση του ορίου συνεπάγεται κίνδυνο για την έννοµη 

έµφυλη τάξη και το σύστηµα των παγιωµένων κοινωνικών σχέσεων. Από 

την άλλη όµως οι ίδιες οι γυναίκες δε µένουν αµέτοχες ή παθητικές. 

Παρεµβαίνουν δραστήρια στη δηµιουργία αυτού του πολιτισµού, 

επιδρούν σηµαντικά στη διαµόρφωση του, τον πλουτίζουν και γίνονται 

εντέλει όχι µόνο φορείς του αλλά κι αυτές που τον µεταδίδουν — µε όσα 

αυτό συνεπάγεται — στις επόµενες γενιές. Για να ειδικεύσουµε µάλιστα 

στην Ελλάδα — αφού αυτής το λαϊκό πολιτισµό καλούµαστε να 

ανιχνεύσουµε — αντιφάσεις όπως η προαναφερόµενη, και όχι µόνο, είναι 

εύκολο να εντοπιστούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες της 

υπαίθρου της. 
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Η Ελλάδα είναι χώρα βαθιά πατριαρχική. Η ανδρική ανωτερότητα 

παίρνει γενικό χαρακτήρα, θεωρείται αξίωµα κι αυτό αντανακλάται στο 

λαϊκό της πολιτισµό, του οποίου σηµείο αναφοράς είναι οι άνδρες. 

Αυτούς αφορά ο περίφηµος «λαϊκός χαρακτήρας» και ο προβληµατισµός 

για την έννοια της «λαϊκής ψυχής». Το δε έµφυλο όριο και υπαρκτό και 

ευδιάκριτο ήταν πάντα. Ωστόσο δεν είναι σπάνιες οι φορές που η 

διάκριση ιδιωτικού-δηµοσίου εµφανίζεται συσκοτισµένη αλλά και που το 

έµφυλο όριο παρουσιάζει αξιοπρόσεκτη ευλυγισία —χωρίς φυσικά να 

ανατρέπεται — ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον κοινωνικό και πνευµατικό βίο 

των κατοίκων της υπαίθρου. Η όποια διαφοροποίηση εντοπίζεται σε δύο 

τοµείς: α) στον τοµέα της αγροτικής ενασχόλησης και β) στον τοµέα 

άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων. Ακόµα εντοπίζεται και στους 

διάφορους τρόπους άµυνας των γυναικών στην υφιστάµενη κατάσταση, 

οι οποίοι δεν έχουν διερευνηθεί. Στη Σκιάθο λ.χ. όταν κατά την διάρκεια 

της γαµήλιας τελετής ο ιερέας θα έλεγε το «η δε γυνή ίνα φοβείται τον 

άνδρα», οι πιο ηλικιωµένες συµβούλευαν τις νύφες να µουρµουρίζουν: 

«αστοχιά στο λόγο σου παπάµ', δάκω τη γλώσσα σου» κι η ρήση· 

ακυρωνόταν. Υπαρκτές ήταν κι οι αντιστάσεις — συνήθως µοναχικές— 

που όµως πνίγονταν από ένα περιβάλλον κάθε άλλο παρά ανεκτικό σε 

τέτοιες συµπεριφορές. 

Σ' αυτό το δύσκολο έως εχθρικό περιβάλλον και χωρίς οι ίδιες να 

είναι σε θέση να αντιπροτείνουν το δικό τους πολιτισµικό µοντέλο, οι 

γυναίκες σφραγίζουν µε τη δράση τους το λαϊκό πολιτισµό αλλά και 

υπονοµεύουν σε κάποιους τοµείς —όπως είναι λ.χ. η διαχείριση των 

υπερφυσικών δυνάµεων— τις ανδρικές βεβαιότητες και ασφάλειες. 

Καθώς είναι δύσκολο να επεκταθούµε σε όλα τα πεδία παρέµβασης των 

γυναικών στο λαϊκό πολιτισµό, θα περιοριστούµε σε κάποιους τοµείς καθ' 

όλα ενδεικτικούς: α) Στον τοµέα της λαϊκής θεραπευτικής, β) στη λαϊκή 

τέχνη, γ) στον προφορικό λόγο, δ) στη διαχείριση των µεταφυσικών 

δυνάµεων και σχέσεων. Σ' αυτούς επιβάλλεται να προστεθεί ο τοµέας της 

κοινωνικοποίησης των παιδιών, εστιάζοντας κυρίως στη σχέση µητέρας-

κόρης, αφού αυτή αποτελεί και τον δίαυλο µεταφοράς των «κατά 

παράδοσιν» στις επόµενες γενιές. 
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Η λαϊκή θεραπευτική ή «δηµώδης ιατρική» βασίστηκε στη λαϊκή 

εµπειρία και στην παρατήρηση της φυσιολογικής προέλευσης των αιτιών 

των παθήσεων, χωρίς ποτέ να αποµακρυνθεί εντελώς από το µαγικό 

στοιχείο και τα δρώµενα του. Με τη λαϊκή θεραπευτική ασχολήθηκαν 

τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες και είναι υπαρκτή µια κατά φύλα 

διαίρεσή της: Οι άνδρες επιδίδονται κυρίως σε χειρουργικής φύσεως 

πρακτικές (ορθοπεδική, χειρουργική, κτηνιατρική κλπ.). Οι γυναίκες 

ασχολούνται µε τη βοτανολογία (συλλογή και εφαρµογή) και τη 

µαιευτική. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες ψάχνουν για βότανα που τα 

χρησιµοποιούν όχι µόνο για την ίαση ασθενειών αλλά και για να 

βοηθήσουν στην εκπλήρωση επιθυµιών και προσδοκιών όπως λ.χ. αυτή 

της τεκνοποίησης ή της επιλογής του φύλου του παιδιού — οι γυναίκες 

ξορκίζουν τον καθολικό φόβο της θηλυγονίας. Είναι αποκαλυπτική η 

εναγώνια η αναζήτηση του σερνικοβότανου, προκειµένου δια της 

αρρενογονίας ν' αποκτηθεί και να αναγνωριστεί στις γυναίκες η 

ανθρώπινη υπόσταση και η γυναικεία τους ταυτότητα. Οι γυναίκες στην 

άσκηση της λαϊκής θεραπευτικής επικαλούνται τη µεταφυσική βοήθεια. 

∆εν είναι τυχαίο το ότι προτιµούν να συλλέγουν τα βότανα τους σε 

ηµέρες θρησκευτικών εορτών, να τα λειτουργούν στις εκκλησίες ή κατά 

την ώρα της χρήσης τους να απαγγέλλουν ξόρκια και προσευχές. 

Οι γυναίκες ως µαίες πάντως έδρασαν σε εξαιρετικά δύσκολες 

συνθήκες, χωρίς µέσα, µε µόνα εφόδια την εµπειρία και τη δεξιοτεχνία 

τους. Πρόκειται για προσφορά υποτιµηµένη, ενταγµένη µε τη σειρά της 

στα πλαίσια µιας ανυπόφορης «φυσιολογίας». Παραµένει ως τις µέρες 

µας αναξιολόγητη, όπως αναξιολόγητες είναι και οι απώλειες των 

γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας στην διάρκεια των τοκετών. Κατά 

την άσκηση των µαιευτικών τους καθηκόντων, οι γυναίκες καλούνταν να 

αντιµετωπίσουν κι ένα πρόβληµα τόσο υπαρκτό και ευρύ στις διαστάσεις 

του όσο και ενοχλητικό: Αυτό της έκτρωσης. 

Η απόφαση για την διακοπή της ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης, 

αποτελεί οριακή στιγµή στη ζωή µιας γυναίκας των παραδοσιακών 
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κοινωνιών. Φαίνεται όµως πως δεν ήταν λίγες οι σχετικές περιπτώσεις. Η 

βοήθεια — εάν δεν γινόταν αυτοέκτρωση —µπορούσε να προσφερθεί από 

άτοµα του ίδιου φύλου —συνήθως ηλικιωµένα— µε συνέπεια τη 

δηµιουργία µιας σχέσης συνενοχής —ανατρεπτικής των κοινώς 

παραδεδεγµένων— µια συνωµοσία στο πλαίσιο του φύλου, που 

συγκρούεται µε δύο ισχυρούς κανόνες: το νόµο του χωριού και το νόµο 

της Ορθοδοξίας. 

 

Η λαϊκή τέχνη ανήκει στις «κατά παράδοσιν» πράξεις και 

ενέργειες του ελληνικού λαού και προσδιορίζεται έµφυλα. Από το σύνολο 

των εκφάνσεων της λαϊκής τέχνης -εξαιρουµένης της λαϊκής 

λογοτεχνίας— εκείνες που προσιδιάζουν στη γυναικεία φύση είναι 

βεβαίως η υφαντική και η κεντητική. Ανήκουν και οι δύο στις 

«ελάσσονες» ή και «βάναυσες» τέχνες, σε αντίθεση µε τις 6 γνωστές 

«καλές» η «µείζονες» τέχνες του «άλλου» πολιτισµού. 

Τόσο η υφαντική όσο και η κεντητική αναπτύσσονται στο πλαίσιο 

του ιδιωτικού χώρου, αναπόσπαστο τµήµα των «του οίκου». Η γυναικεία 

διάστασή τους έχει τις ρίζες της στα αρχαία χρόνια. Σε συµβολικό 

επίπεδο, ως γυναικεία απασχόληση, σχετίζονται µε την αποδοχή του 

ιδιωτικού, την πίστη, την υπακοή, τη συµµόρφωση προς τα κοινωνικά 

πρότυπα, ενώ σε πρακτικό η ίδια ενασχόληση συµβάλλει — κυρίως µε 

την παραγωγή προικιών, υπόθεση καθ' όλα γυναικεία— στο κύρος της 

οικογένειας και στην αύξηση των διαπραγµατευτικών της δυνατοτήτων 

κατά τη διαδικασία αναζήτησης γαµπρού. Ο αργαλειός (οι βελόνες ή η 

βελόνα) στα χέρια των γυναικών δεν χάνει τον ιδιωτικό του χαρακτήρα 

και λειτουργεί αντίστοιχα µε την εστία, ακόµα και όταν τα προϊόντα του 

παύουν να ικανοποιούν τις οικογενειακές αποκλειστικά ανάγκες και 

βγαίνουν στην αγορά, σε αντίθεση µε τους άνδρες, που ασχολούµενοι και 

µ' αυτόν —αλλά βασικά µε την κεντητική και µάλιστα της βυζαντινής 

προέλευσης χρυσοκεντητική — διατηρούν αλώβητο το δηµόσιο 

χαρακτήρα της ενασχόλησης. 
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Αν και οι δύο τέχνες ασκήθηκαν από το σύνολο σχεδόν του 

γυναικείου πληθυσµού στη διάρκεια των αιώνων, µόνο κάποιες γυναίκες 

κατάφεραν να σπάσουν το φράγµα της ανωνυµίας -στην κεντητική 

κυρίως— καθώς φρόντιζαν να «υπογράφουν» τα δηµιουργήµατα τους, 

όχι µόνο για ανταγωνιστικούς λόγους —όπως επισηµαίνει ο Μ. Γ. 

Μερακλής— αλλά και σε µια προσπάθεια υπογράµµισης της παρουσίας 

τους και —γιατί όχι— ως ένδειξη µιας υψηλής αυτοαξιολόγησης. 

Πάντως έτσι ή αλλιώς και από τις δυο αυτές τέχνες διαθέτουµε 

καλλιτεχνήµατα µοναδικά, καθώς συναντώνται σ' αυτές η επίδραση της 

Ανατολής, µε αυτή της νεοεισερχόµενης ∆ύσης, σε µια µοναδική 

συνύπαρξη χρηστικότητας και αισθητικής. 

  

Σε ό,τι αφορά στον προφορικό λόγο, αυτό που καλούµε λαϊκή 
λογοτεχνία και τα είδη της, οι γυναίκες διαθέτουν ισχυρή παρουσία αν 

και —λόγω φύλου και µορφωτικού επιπέδου— είναι αποκλεισµένες από 

ορισµένα είδη της. Οι γυναίκες τραγουδούν, µοιρολογούν, διηγούνται. Κι 

αν οι άνδρες συµµετέχουν το ίδιο ενεργητικά στο τραγούδι και τη 

διήγηση, το µοιρολόι αποτελεί µια καθαρά γυναικεία υπόθεση, µε τις 

όποιες εξαιρέσεις της. Θα γίνει προσπάθεια µιας σύντοµης ενδεικτικής 

προσέγγισης δύο µόνο ειδών λαϊκής λογοτεχνίας, των παροιµιών και των 

παραµυθιών, γιατί είναι προφανές πως οι περιορισµοί του συγκεκριµένου 

κειµένου θα αδικήσουν λ.χ. µια ενασχόληση µε αυτή την εξαίσια 

επικοινωνία των γυναικών µε τον κόσµο των νεκρών, το µοιρολόι. 

Οι παροιµίες αποτελούν το ένα µέρος της «µικρής ποίησης» (το 

άλλο είναι το αίνιγµα), στηρίζονται στην εικόνα και τη µεταφορά κι 

αποτελούν βασικό στοιχείο κοινωνικού προβληµατισµού και κριτικής αλλά 

και παρηγορητική προσπάθεια. Οι γυναίκες χρησιµοποιούν τον 

παροιµιακό λόγο συχνότερα από τους άνδρες. Το «γυναικείον ιδίωµα» 

είναι γεµάτο από παροιµίες και γνωµικά. «Πολλές παροιµίες έχουν ένα, 

θα έλεγα, ανθρωπολογικό χαρακτήρα, πιάνουν γενικές ανθρώπινες 

στάσεις, συµπεριφορές, οι οποίες ασφαλώς διαφοροποιούνται ανάλογα µε 

τις εποχές, αλλά παραµένοντας πάνω σ' ένα σταθερό ανθρώπινο 
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υπόστρωµα. Η αγάπη ή το µίσος, ο εγωισµός ή ο αλτρουισµός, η βία και 

η µετριοπάθεια και η επιείκεια, η πονηριά και η κακία, ή η αθωότητα και η 

αγαθότητα, είναι δυνάµεις που αυξοµειώνονται και διαφοροποιούνται ως 

προς το κοινωνικό τους πλάτος ή βάθος, ανάλογα µε τις ιστορικές 

συνθήκες». Εκείνο που λείπει, ωστόσο, απ' όσο µπορώ να ξέρω, είναι η 

µέσω του παροιµιακού λόγου αµφισβήτηση του έµφυλου status, δείγµα, 

κατά την άποψη µου, της παγίωσης και της εσωτερίκευσης εκ µέρους των 

γυναικών των κυρίαρχων αντιλήψεων για τη θέση των φύλων, που 

παρουσιάζουν τέτοια αντοχή, ώστε να παραµένουν στο πέρασµα του 

χρόνου. Αντίθετα σ' ένα πλήθος παροιµιών οι γυναίκες συκοφαντούνται 

και διασύρονται, ταυτίζονται µε το κακό και ενοχοποιούνται, σε σχέση µε 

τις ανδρικές αποφάσεις και ενέργειες. Οι ίδιες οι γυναίκες τις 

χρησιµοποιούν συνεχώς και τις εκτοξεύουν, χωρίς δισταγµούς, εναντίον 

άλλων γυναικών, στο πλαίσιο ενδοφυλικών διενέξεων και φυσικά τις 

αναπαράγουν και τις πλουτίζουν. 

Σε ό,τι αφορά τώρα στη διήγηση -και ιδιαίτερα στο µύθο- αυτή 

αποτελεί µια απελευθερωτική διαδικασία για τις γυναίκες. Φυσικά δεν θα 

µπορούσαµε να αντιληφθούµε σωστά τι είναι µύθος αν τον ορίσουµε 

κατά πρώτο λόγο σαν µια παραµυθένια αφήγηση ή φανταστικές δοξασίες. 

Ο µύθος δεν είναι ένα αλληγορικό πλάσµα της φαντασίας. Εκφράζει µια 

περιεκτική παράσταση του κόσµου, των αρχών του και της θέσης του 

ανθρώπου µέσα στη φύση και τις σχέσεις του µε τις ανώτερες δυνάµεις. 

Η ερµηνεία του προϋποθέτει την κατανόηση των διαφόρων µορφών 

κουλτούρας, σε εποχές προλογικές αλλά όχι ανορθολογικές. Μέσα από το 

λόγο και οι γυναίκες, ή µάλλον κυρίως οι γυναίκες, δια του µυθικού και 

του εξωπραγµατικού συντελούν σε αποδράσεις από το «βάρος της ζωής», 

µιας ζωής τις περισσότερες φορές άχαρης, σκληρής, µονότονης και 

επαναλαµβανόµενης που είχε εντέλει ανάγκη από τις αποδράσεις αυτές. 

Έτσι «διαµορφώνουν µια σύντοµη κάθε φορά παραλλαγή της µιας και 

αδιαίρετης πραγµατικότητας: του εδώ. Είναι ένα σκηνικό διαφορετικό, 

παράξενο ίσως, το οποίο στήνεται προσωρινά για να παραλλάξει την 

πραγµατικότητα, να την κάνει περισσότερο ελκυστική». Όσο όµως κι αν 

είναι εµφανείς οι απελευθερωτικές διεργασίες που συντελούνται σε 
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φαντασιακό επίπεδο — αλλά και σε σχέση µε τις, ουτοπικές λύσεις που 

προσφέρονται— δεν απηχούνται εντούτοις στον παραδοσιακό λόγο 

κοινωνίες απαλλαγµένες από το πλήθος των αντιφάσεων και των 

εσωτερικών τους διαιρέσεων. 

Έχει ενδιαφέρον να δούµε τον τρόπο που οι γυναίκες, εµφανίζονται 

στα παραµύθια, αυτά που διηγούνται και αναπαράγουν οι γυναίκες: Σε 

έρευνα µου στην περιοχή ∆έλτα του Αχελώου, στο χωριό Κατοχή, σε 56 

παραµύθια -τόσο µαγικά όσο και µύθους ζώων- οι ηρωίδες είναι κατά 

κανόνα: Φορείς του κακού (συνηθέστερα) αλλά και του καλού. Ανόητες, 

κουτές, ακαµάτρες, άπιστες, αγνώµονες   και   — κάποτε —   ακραία  

καταστροφικές. Φυσικά υπάρχουν τα κυρίαρχα πρότυπα των όµορφων, 

σεµνών νοικοκυρεµένων κοριτσιών τα οποία µε τη στάση τους γοητεύουν 

τους ήρωες που τις επιβραβεύουν γι' αυτό: Αποφασίζουν οι ίδιοι, µόνοι 

τους, να τις παντρευτούν και τις ζητούν απ' τον πατέρα τους. (Η µητέρα 

έχει άποψη µόνο σε περίπτωση χηρείας). Και στα 56 παραµύθια ούτε µια 

φορά δεν ζητήθηκε η γνώµη της ηρωίδας. Επίσης, αρκετές, ηρωίδες  —

κατά κανόνα βασιλοπούλες—  αποτελούν  το ζωντανό έπαθλο ενός 

ανδρικού διαγωνισµού γενναιότητας και εξυπνάδας. Το θέσπιζε ο πατέρας 

και το έπαιρνε το παλικάρι. Είναι χαρακτηριστικό, πως στις 3-4 

περιπτώσεις όπου οι γυναίκες  —πάλι συνήθως βασιλοπούλες—  

συγκρούονται µε τα πρότυπα, δυσκολεύουν µε την εξυπνάδα και την 

γενναιότητα τους τη ζωή των ανδρών, στο τέλος, υποτάσσονται, 

αποδέχονται την υποταγή τους µ' ευχαρίστηση — και η σαιξπηρική 

Κατερίνα συναντάται σε καµπόσες παραλλαγές στο ελληνικό παραµύθι — 

για να ολοκληρωθεί ο µύθος µε το γνωστό: «από τότε έζησαν αυτοί στα 

µπαµπάκια κι εµείς στα σοκάκια», µε προφανή την ανακούφιση για την 

αποκατάσταση της διασαλευµένης ως ένα βαθµό, έννοµης έµφυλα τάξης.  

Παρ' όλα αυτά, εντοπίζονται, παράλληλα, µια σειρά γεγονότων 

γυναικείας αυτονοµίας και χειραφέτησης, καθ’ όλα αξιοσηµείωτα και, 

βεβαίως, αντίθετα από την υφιστάµενη πραγµατικότητα: Ενδεικτικό 

παράδειγµα οι ηρωίδες που ταξιδεύουν ολοµόναχες —συνήθως για να 

προστατέψουν τον καλό τους ή κάποιο\α συγγενή τους από κίνδυνο η 

προκειµένου να εξιλεωθούν— διασχίζουν µεγάλες αποστάσεις, ερηµιές 
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κ.τ.λ. Πάντως, αυτού του είδους συµπεριφορές βρίσκονται εντός των 

ορίων και καταλήγουν µε την ένταξη της ηρωίδας εκεί που ανήκει: Στον 

ιδιωτικό χώρο, υπό τη σκέπη του κύρη της (πατέρα-συζύγου- αδιάφορο). 

Οι χώροι στους οποίους οι γυναίκες εκφράζονται δια του 

προφορικού λόγου είναι βασικά: α) Οι αγροί όπου οι γυναίκες 

τραγουδούν περισσότερο χωρίς να παύουν να διηγούνται —

εναλλασσόµενες µε τους άνδρες— τις στιγµές της ξεκούρασης, β) Κατά 

την τελετή των νεκρικών τους καθηκόντων όπου µοιρολογούν γ) κοντά 

στα µικρά παιδιά όπου τους τραγουδούν και τους διηγούνται για να τα 

κοιµίσουν, να τα καθησυχάσουν ή να τα παρηγορήσουν, εν-

δυναµώνοντας µε τον τρόπο αυτό µια σχέση επίκτητη που ωστόσο 

κανείς\µία δεν αµφισβητεί την «φυσικότητα της» δ) στον ιδιαίτερα 

σηµαντικό για τη γυναικεία έκφραση, κοινωνικοποίηση και ενηµέρωση 

γυναικείο κόσµο της γειτονιάς και της ρούγας. Πρόκειται για την 

καταξίωση της γειτονιάς ως χώρου «οικειότητας, συναδελφικής εγκαρδιό-

τητας, αδελφοσύνης», ένα χώρο πριν από όλα γυναικείας αλληλεγγύης. 

  

Τέλος αξίζει να εντοπιστεί και το πεδίο εκείνο που — στο πλαίσιο 

πάντοτε του λαϊκού πολιτισµού— είναι εµφανής µια πλήρης θα έλεγα 

αντιστροφή των κοινωνικών ιεραρχιών και που δεν είναι άλλο από το 

πεδίο της διαχείρισης των υπερφυσικών στοιχείων και την πίστη για την 

ύπαρξη υπέρτερων γυναικείων δυνάµεων, πίστη που αποκαλύπτει 

ταυτόχρονα το φόβο των ανδρών προς αυτές, αφού δεν µπορούν να τις 

σπάσουν και να τις θέσουν υπό τον έλεγχο τους.  

Οι κάτοικοι των παραδοσιακών κοινωνιών πίστευαν — και 

εξακολουθούν ίσως να πιστεύουν— πως πολλά πράγµατα εµφορούνται 

από µυστικές δυνάµεις, αρνητικές ή θετικές. Τις δυνάµεις αυτές 

γνωρίζουν και ελέγχουν κατεξοχήν οι γυναίκες που µπορούν να τις 

χρησιµοποιούν κατά την κρίση τους θετικά ή αρνητικά.  Οι γυναίκες είναι 

τα «ενδιάµεσα», οι µεσολαβήτριες µεταξύ του υλικού και του άυλου 

κόσµου. Χρησιµοποιούν στη µαγική τους µια γνώση που µεταβιβάζεται 

από γενιά σε γενιά και που εφαρµόζει τα καθιερωµένα µέσα και όργανα 
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της µαγικής ενέργειας, τον ήχο, την κίνηση, ειδικά παρασκευάσµατα 

κ.τ.λ. Μεταπηδούν µε µοναδική ευκολία από το µαγικό στο θρησκευτικό 

και ενώ µαγικά ενεργούν µόνες τους αντίθετα κατά την άσκηση των 

θρησκευτικών τους καθηκόντων χρησιµοποιούν διαµεσολαβητικά τον 

ιερέα, έχοντας όµως επίγνωση των εξουσιών τους και της υπέρβασης του 

πλέγµατος των κοινωνικών συµβάσεων που τις ελέγχουν και τις καθο-

ρίζουν στην καθηµερινότητα τους. 

Τα θρησκευτικά καθήκοντα πάντως ξεφεύγουν συνήθως από τη 

σφαίρα της µεταφυσικής και ανάγονται σε σηµείο αναφοράς της 

κοινωνικής διάρθρωσης, σε µια εντυπωσιακή διαδικασία εξανθρωπισµού 

τους. Η εκκλησία — όπως η βρύση και το νεκροταφείο— αποτελεί χώρο 

δηµόσιου χαρακτήρα, περισσότερο κοινωνικής έκφρασης και δράσης 

παρά θρησκευτικής κατάνυξης για τις γυναίκες αλλά και τόπο 

συνάντησης των δύο φύλων. Οι γυναίκες διαµορφώνουν στενές σχέσεις 

µε τον «άφυλο» ιερέα, αντισυµβατικές από έµφυλη άποψη, χωρίς τη 

σωρεία των απαγορεύσεων που κατά τα άλλα διέπουν τις σχέσεις των 

δύο φύλων, σύµφωνα µε το νόµο του χωριού. 

Έτσι ή αλλιώς όµως στην κοινότητα του παραδοσιακού πολιτισµού 

τα όρια µεταξύ της θρησκευτικής τελετουργίας και της µαγείας είναι 

δυσδιάκριτα, όπως δυσδιάκριτα είναι τα όρια ανάµεσα στην Αγία 

Αναστασία «την Φαρµακολύτρια» και την Εκάτη την «Φαρµακίδα» για να 

θυµηθούµε και τον Παπαδιαµάντη. 

  

Κλείνοντας και αντί επιλόγου επιβάλλεται µία αναφορά στη 

σηµαντική σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ των θηλυκών µελών µιας 

οικογένειας των παραδοσιακών κοινοτήτων —ιδιαίτερα τη σχέση 

µητέρας-κόρης— σχέση δια της οποίας ο λαϊκός πολιτισµός και οι 

ποικιλίες που τον διέπουν περνούν από γενιά σε γενιά. 

Ο κόσµος στον οποίο µεγαλώνουν και κοινωνικοποιούνται τα παιδιά 

των παραδοσιακών κοινωνιών είναι ένας γυναικείος κόσµος. Στο πλαίσιο 

του λαϊκού πολιτισµού η σηµασία της πατρότητας παραµένει 

«περιφερειακή», σε αντίθεση µε τη µητρότητα που υποδηλώνει ένα 

 10



διαρκές παρόν. Σε αυτή τη χρονική περίοδο µια µητέρα δε διαθέτει άλλη 

ταυτότητα, γι' αυτό όλη της η ζωή κινείται στους ρυθµούς των παιδιών 

και στην εσωτερίκευση της θέλησης του άντρα της την οποία στο τέλος 

εκφράζει ως δική της. Αυτός ο άνδρας, ο απόµακρος «περιφερειακός» 

πατέρας, θα επέµβει σε κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή στη σχέση 

µητέρας-αγοριού, όταν το αγόρι παύει να θεωρείται παιδί. Η επέµβαση 

αυτή αποσκοπεί στην απόσπαση του αγοριού από το γυναικείο ιδιωτικό 

χώρο και την ένταξη στον κόσµο όπου θα αποκτήσει το ανάλογο κύρος. 

Η µητέρα, παρά τη διασάλευση του γυναικείου της κόσµου, είναι 

προετοιµασµένη να διευκολύνει τη σχετική διαδικασία και να περιοριστεί 

στην ανάπτυξη της σχέσης της µε την κόρη, αφού η τελευταία αφήνει 

αδιάφορο συνήθως τον πατέρα. Όσο κι αν είναι στενή η σχέση µητέρας-

κόρης από την πλευρά της µητέρας υπάρχει έντονο το στοιχείο της 

ιδιοτέλειας, αφού από νωρίς έχει εναποθέσει στους ώµους της κόρης ένα 

σηµαντικό µέρος των πολλαπλών φορτίων που µεταφέρει ως µητέρα, 

σύζυγος, υπηρέτρια κ.τ.λ. 

Είναι ορθή η παρατήρηση πως η σχέση µητέρας-κόρης κυριαρχεί 

στα «καθήκοντα συγγένειας», γιατί αφενός εξυπηρετεί την 

κοινωνικοποίηση της γυναίκας αφετέρου αποτελεί βασική πηγή των 

συνδέσµων που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή. Οι κόρες παίρνουν 

θέση στο γυναικείο κόσµο. Όσο ο οικιακός ρόλος της µητέρας παραµένει 

σχετικά σταθερός αυτές αποδέχονται τον κόσµο των µητέρων τους. Θα 

απαιτηθεί µακρό χρονικό διάστηµα για τη µετατροπή της µητέρας στη 

συνείδηση του κοριτσιού σε άτοµο από το οποίο —εκτός των άλλων— 

αναγκαστικά µεταβιβάζονται οι περιορισµοί και οι ταπεινώσεις της 

γυναικείας ύπαρξης. Μαζί θα µεταβληθούν και µια σειρά παράγοντες 

οικονοµικού, κοινωνικού αλλά κυρίως πολιτισµικού περιεχοµένου. 

Η ίδια η σχέση στηρίζει ταυτόχρονα και την καθηµερινή λειτουργία 

της οικογενειακής γενικά ζωής και προετοιµάζει, µε συγκεκριµένη 

διαπαιδαγωγική πρακτική, το κορίτσι για την είσοδο του στον κόσµο. 

Καθώς η είσοδος αυτή γίνεται µόνο µέσω του γάµου, είναι παράλληλα 

υπαρκτό — έστω και ασυνείδητο— το στοιχείο της συµπόνιας για τη 

µελλοντική τύχη του κοριτσιού, όταν εγκαταλείποντας το πατρικό του θα 
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βρεθεί στο ξένο, συχνά αφιλόξενο περιβάλλον της νέας οικογένειας. 

Υπάρχει ταύτιση της µητέρας µε τη µελλοντική ζωή της κόρης, µολονότι 

δεν αναµένεται κάποια κίνηση εκ µέρους των µητέρων για να αλλάξουν 

το επαναλαµβανόµενο σχήµα µέσα στο οποίο είναι ενταγµένες οι ζωές 

των κοριτσιών. Έτσι συχνά η σχέση διέπεται και από ανταγωνιστικότητα 

και αντιπαλότητα. Η δύναµη της µητέρας είναι πάντα περιορισµένη και 

είναι εντέλει αυτή που προορίζεται να βοηθήσει έγκαιρα την κόρη -µε τα 

«κατά παράδοσιν», τα βασικά δηλαδή στοιχεία του πολιτισµού που η ίδια 

«κατέχει»- να αντιληφθεί την πραγµατική της θέση και τα όρια των 

προσδοκιών της. Ως ότου όµως έλθει η ώρα του γάµου η κόρη είναι 

ενταγµένη στον οργανωµένο από την µητέρα οικιακό χώρο και η 

κοινωνική της υπόσταση και η πολιτιστική της ολοκλήρωση συνδέεται µε 

τις σχέσεις που διατηρεί τόσο µε το χώρο όσο και τη µάνα. 
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1β. ∆ιδακτικά Υποδείγµατα 

 

Η εισαγωγή στοιχείων του λαϊκού πολιτισµού και στο 

νηπιαγωγείο αποτελεί αναγκαιότητα ιδιαίτερα για τα παιδιά των 

αστικών κέντρων που βρίσκονται εντελώς ξεκοµµένα από την 

παράδοση και τον πλούτο της τόσο σε επίπεδο πληροφοριών όσο και 

σε επίπεδο εµπειριών και αναπαραστάσεων. Θα µπορούσαµε να 

ισχυριστούµε πως η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των παιδιών 

σε θέµατα της λαϊκής µας παράδοσης-λχ. η ενασχόλησή τους µε τη 

λαϊκή παραµυθολογία,  τις λαϊκές αναπαραστατικές τέχνες, έθιµα 

ή/και πρακτικές της καθηµερινότητας- αποτελεί εθνική υποχρέωση 

των εκπαιδευτικών και ασπίδα προστασίας των παιδιών από το πλήθος 

των αντιπαιδαγωγικών µηνυµάτων και πρακτικών που εισπράττουν 

κυρίως µέσω των παιδικών τηλεοπτικών εκποµπών αλλά και 

διαφόρων ανάλογων εντύπων. 

Ιδιαίτερης σηµασίας γεγονός αποτελεί σήµερα ο εµπλουτισµός 

της διδασκαλίας του λαϊκού πολιτισµού και στο νηπιαγωγείο µε την 

οπτική του φύλου, καθώς οι µικρές/οί µαθήτριες/ές κατά τη 

διαδικασία προσέγγισης της λαϊκής παράδοσης και των εκφάνσεών 

της µπορούν ταυτόχρονα: 

• Να γνωρίσουν ήθη, έθιµα, απόψεις, πιστεύω, πρακτικές και 

συµπεριφορές των κατοίκων των παραδοσιακών κοινοτήτων. 

• Να κατανοήσουν  τις ανθρώπινες σχέσεις και τον τρόπο 

διαµόρφωσης των κοινωνικών ρόλων των φύλων στο πλαίσιο της 

κοινότητας. 

• Να προβληµατιστούν γύρω από θέµατα ισότητας των φύλων 

και να προχωρήσουν σε συγκρίσεις µε τη σηµερινή πραγµατικότητα 

καταθέτοντας όπου αυτό είναι δυνατό τις εµπειρίες τους από το χωριό 

τους και τις σχέσεις τους µε τον παππού και τη γιαγιά. 

• Να διευρύνουν τις γνώσεις και τις πληροφορίες τους γύρω 

από τους θησαυρούς της λαϊκής µας παράδοσης και τους δηµιουργούς 

της που είναι οι λαϊκοί άνθρωποι,άνδρες και γυναίκες. 
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• Να συνδεθούν, έστω και ακούσια µε την κοινωνική και τοπική 

ιστορία της πατρίδας µας. 

Σηµειώνεται πως η ένταξη του φύλου µπορεί να είναι είτε 

άµεση, όπως συµβαίνει µε το υπόδειγµα του παραµυθιού που 

ακολουθεί, είτε έµµεση, όπως συµβαίνει µε τα παρακάτω 

υποδείγµατα. Ειδικότερα στη δεύτερη περίπτωση παίζει σηµαντικό 

ρόλο η χρήση µιας γλώσσας που κάνει ορατά και τα δύο γένη, οι 

αναπαραστάσεις( είναι σηµαντικό λχ. αγγειοπλάστριες/φουρνάρισσες 

στην περίπτωσή µας να είναι γυναίκες) και ο τονισµός του ότι η ζωή 

των ανθρώπων γίνεται καλύτερη όταν δουλεύουν και δηµιουργούν 

µαζί, αποφασίζουν µαζί, σέβονται ο ένας τον άλλο, βοηθάει ο ένας 

τον άλλο κλπ.    
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Α. Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ  ΤΕΧΝΗ 

 

ΣΤΟΧΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

• Να κατανοήσουν την ύπαρξη παραδοσιακών επαγγελµάτων που 

µπορούν να ασκηθούν από άντρες και γυναίκες. 

• Να γνωρίσουν το υλικό του πηλού, τις ιδιότητες, τις 

δυνατότητες του και τα στάδια προετοιµασίας του. 

• Να κατανοήσουν τα νήπια ότι τα ανθρώπινα χέρια, το χώµα, 

το νερό, και η φωτιά αποτελούν τα συστατικά στοιχεία αυτής 

της πανάρχαιας τέχνης.Nα µάθουν δε πως πως οι  

άνθρωποι,τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, έχουν 

κάνει ένα πλήθος ανακαλύψεων για να κάνουν τη ζωή 

τους ευκολότερη και πιο όµορφη και πως η 

αγγειοπλαστική είναι µια τέχνη που ανακάλυψαν πριν από 

χιλιάδες χρόνια οι γυναίκες. 

• Να δουν τον/την τεχνίτη – αγγειοπλάστη να δηµιουργεί 

και να πειραµατιστούν µε τη βοήθεια του/της στο   τροχό για 

να δηµιουργήσουν ένα δικό τους αγγείο. 

• Να γνωρίσουν τα πήλινα αντικείµενα καθώς και την χρηστική 

τους αξία. 

• Να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους. 

 

1η ΜΕΡΑ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Οργανώνουµε στην τάξη µια γωνιά αφιερωµένη στο πηλό και στα 

πήλινα. Η γωνιά αυτή θα περιλαµβάνει φωτογραφικό υλικό από τα 

στάδια επεξεργασίας και κατασκευής των πήλινων αντικειµένων,  

διάφορα πήλινα αντικείµενα κά. φροντίζοντας να εξασφαλίζουµε την 

παρουσία και των γυναικών-τεχνιτριών. Τα παιδιά παρατηρούν τη 

γωνιά και συζητάµε µαζί τους. Μιλάµε µαζί τους για την τέχνη του 

πηλού. 

«Το χώµα, το νερό, η φωτιά και τα ανθρώπινα χέρια αποτελούν 

τα συστατικά στοιχεία της πανάρχαιας τέχνης της κεραµικής. Την 
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ανακάλυψαν οι γυναίκες παρατηρώντας πως κάποια είδη χώµατος 

σκλήραιναν εξαιρετικά όταν στέγνωνε το νερό που χύνονταν τυχαία 

πάνω τους. Επειδή τα αγγεία που χρησιµοποιούσαν ως τότε ήταν 

πέτρινα και εξαιρετικά βαριά επιχείρησαν να φτιάξουν νέα από το 

υλικό που µόλις είχαν ανακαλύψει και το πέτυχαν. Με το πέρασµα του 

χρόνου και µε τη βοήθεια των ανδρών συντρόφων τους βελτίωσαν και 

την τεχνική τους(έπαψαν να τα στεγνώνουν στον ήλιο και τα έψηναν 

σε ειδικούς φούρνους) και διεύρυναν τη χρήση τους. Κάθε πήλινο 

αντικείµενο, όσο απλά και να φαίνονται τα υλικά του, θέλει πολύ 

κόπο µέχρι να φτάσει στα χέρια µας, ακόµα και σήµερα που η 

τεχνολογία έχει απλοποιήσει κάποιες από τις διαδικασίες της 

κατασκευής κεραµικών. 

 

Για να δούµε όµως παλιά τι γινόταν: (Μήπως ξέρει κάποιο παιδάκι 

να µας πει;). Αν και τη χρήση του πηλού την ανακάλυψαν πρώτα οι 

γυναίκες, µε την αγγειοπλαστική για πολλά χρόνια ασχολήθηκαν µόνο οι 

άντρες. Ωστόσο τα τελευταία 200 χρόνια ασχολούνται µ’ αυτή τόσο οι 

άντρες όσο και οι γυναίκες. Πολλοί/ές σπουδαίοι/ες καλλιτέχνες/ιδες και 

σήµερα θαυµάζουµε τα έργα τους σε µουσεία αλλά και σε σπίτια. Τί 

έκαναν ακριβώς; 

Πρώτα  έβρισκαν το κατάλληλο χώµα, το πηλόχωµα ή άργιλο. 

Υπήρχαν και άλλα υλικά όπως ο καολίνης, που είναι καθαρότερο είδος 

αργίλου, κατάλληλα για την κατασκευή πορσελάνης και 

φαγεντιανών αγγείων, ο λευκόλιθος, µαρµαρόσκονη. Ο άργιλος υπήρχε 

σε πολλές περιοχές του τόπου µας και ήταν ανακατεµένος µε άλλα 

υλικά, άµµο, πέτρες, ξύλα κ.ά. Μετέφεραν το χώµα στο εργαστήριο τους 

και το χτυπούσαν µε ένα ειδικό εργαλείο, τον κόπανο, για να διαλυθεί 

και να γίνει οµοιόµορφο. Έπειτα κοσκίνιζαν το χώµα για να 

καθαρίσει από τα υπόλοιπα υλικά και στη συνέχεια το έριχναν σε µία 

ρηχή στέρνα µαζί µε νερό, το πατούσαν για να το ανακατέψουν καλά 

και το άφηναν για να εξατµιστεί το νερό και να µείνει ο πηλός. 

Έπαιρναν ένα κοµµάτι πηλού, έπλαθαν στον τροχό µε τα χέρια 

τους και µε τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων τα αγγεία και τα άφηναν 
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να στεγνώσουν. Τέλος έβαζαν µε τάξη όλα τα αγγεία µέσα στο καµίνι 

και άναβαν φωτιά για να ψηθούν σιγά – σιγά. Αυτή τη διαδικασία 

ακολουθούσαν οι αγγειοπλάστες εδώ και χιλιάδες χρόνια. 

Στην συνέχεια λέµε στα παιδιά ότι κατασκεύαζαν πολλών ειδών 

πήλινα αντικείµενα, τα οποία χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τη 

χρήση τους. Παράλληλα δείχνουµε φωτογραφίες. 

 

• Επιτραπέζια αγγεία: πιάτα, κούπες, βιτίνα (για νερό), στάµνος 

(για µεταφορά νερού), σταµνί, µπρίκι (για νερό), χιωτί, 

κουργκουλί, λαµάνος (σαν κανάτα για κρασί και νερό), 

κουταλοθήκη, αλατικό, κουµαράδες (κουµπαράδες) 

 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΓΓΕΙΑ 

 

Μπρίκι- χιωτί 
Κούπα 

  

Πιατέλα 
Κουργκουλί 
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Κουταλοθήκη 
Αλατικό 

  

 

 

Κουµαράς                                                      Λαµάνος



• Μαγειρικά σκεύη: ριφική (ειδικό σκεύος για το ξυλόφουρνο 

όπου έβαζαν µέσα το καπαµά κάθε Πάσχα), τσούκα (πήλινη 

κατσαρόλα), φουφού, µανατσούκι (µαγείρευαν τη φασολάδα 

κάθε Σάββατο στο ξυλόφουρνο), ζυµατερή (ζύµωναν το ψωµί). 

 
 

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 

 

 

Ριφική                                              Τσούκα 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανατσούκι                                         Ζυµατερή 
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• Αποθηκευτικά αγγεία: πήθος (για τις ελιές), πηθάρι (για 

το λάδι), αµούρκι (για το γάλα, έµοιαζε µε τη ριφική, το µισό 

ήταν σκεπασµένο µε πηλό αλλά είχε και βρυσάκι για να τρέχει 

το γάλα), βιτινάρι (βάζανε το κρέας µέσα στο λίπος για 

να συντηρείται). 

 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 

 

Πήθος 

       
Πηθάρι 

 

• Αγγεία για τη µεταφορά προϊόντων: κουζίν (µεταφέρανε 

το γάλα και τα γιαούρτια. ∆εν είχε χερούλι πήλινο και βάζανε 

ένα κλωνάρι αλυγαριάς.) 

• Τελετουργικά σκεύη: θυµιατήρια, καντήλια κρεµαστά 

στην µέση του σπιτιού, πήλινους σταυρούς στην είσοδο κάθε 

σπιτιού, κανάκι. 
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ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 
 

                                                                                                     Καπνηστήρα                                                                                              
 
 
 
                                                                          Κανάκι 

 
 
 

 
• Οικοδοµικά είδη: κεραµίδια, καπνοδόχους, κεραµικά 

τούβλα για το ξυλόφουρνο, πήλινα πλακάκια, κούγκι 

(σωλήνας ύδρευσης). 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Καπνοδόχος 

 



• Σκεύη για το φωτισµό, το ψήσιµο: λυχνάρια, φουφού. 

ΣΚΕΥΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Λυχνάρι 
 
 
• Αγγεία για άλλες οικιακές χρήσεις: γλάστρες, λεκάνες 

για το πλύσιµο των ρούχων, µπανιέρες. 

  

 Χειροποίητη πήλινη γλάστρα 
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Την πρώτη µέρα λοιπόν κάνουµε µία εισαγωγή για την 

κεραµική τέχνη και τους ανθρώπους που την ανέπτυξαν, δίνοντας 

έµφαση στη γυναικεία συµβολή και δείχνουµε εικόνες στα παιδιά µε 

τα κεραµικά που έφτιαχναν στο παρελθόν στις ελληνικές 

παραδοσιακές κοινότητες. Ρωτάµε τα παιδιά αν τα έχουν ξαναδεί κι 

αν ξέρουν τη χρηστική αξία του καθενός. Αναφέρουµε τις 

ονοµασίες τους  φέρνοντας σε πρώτη επαφή τα παιδιά µε τη λαϊκή 

παραστατική τέχνη της αγγειοπλαστικής, 

 

2η ΗΜΕΡΑ 

 Επισκεπτόµαστε ένα εργαστήρι πηλού και ζητάµε την άδεια και 

τη βοήθεια της αγγειοπλάστριας. Επιλέγουµε το µέρος όπου θα 

καθίσουν τα παιδιά. Είναι επίσης απαραίτητο να συζητήσουµε µε τα 

παιδιά για τη συµπεριφορά µας (δεν τρέχουµε, δε φωνάζουµε, δεν 

αγγίζουµε.) 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: 

Μπαίνοντας στο εργαστήρι του πηλού, καθόµαστε στη γωνιά 

που έχουµε επιλέξει και αφήνουµε τα παιδιά να παρατηρήσουν για 

λίγο το χώρο και τα αντικείµενα του. Ρωτάµε τα παιδιά: 

• Που βρισκόµαστε; 

• Πως λέγεται αυτός ο χώρος; 

• Έχετε επισκεφθεί ξανά τέτοιο εργαστήρι; 

• Τι περιµένετε να δείτε σήµερα; 

• Για κοιτάξτε γύρω σας, τι βλέπετε; 

• Από τι υλικό νοµίζετε ότι είναι φτιαγµένα;  

 Στη  συνέχεια,  θα τους µιλήσει η αγγειοπλάστρια για τη 

διαδικασία της κατασκευής του πηλού. Αναφέρει τα διάφορα στάδια και 

το στάδιο του κοσκινίσµατος. ∆ίνουµε στα παιδιά χώµα και κόσκινο για 

να το κοσκινίσουν. 
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Με τη βοήθεια και πάλι της αγγειοπλάστριας τα παιδιά θα δουν 

το υλικό στα τρία στάδια του: λάσπη, στεγνό και ψηµένο. 

Έπειτα τα παιδιά θα δουν διάφορα πήλινα αντικείµενα όπως χιωτί, 

µπρίκι, ριφική, τσούκα, κανάκι, στάµνο, κουµαράδες, κουταλοθήκη, 

αλατικό κ.ά. Τα παιδιά προσπαθούν να θυµηθούν τις ονοµασίες που 

είχαµε αναφέρει από την προηγούµενη µέρα και συζητούν για την 

χρηστική τους αξία. Τα αντικείµενα περνάνε από χέρι σε χέρι για να 

τα πιάσουν και να αισθανθούν το υλικό. 

Ρωτάµε τα παιδιά εάν εµείς χρησιµοποιούµε τώρα αντικείµενα από 

πηλό και από τι υλικό είναι τα περισσότερα από τα αντικείµενα που 

χρησιµοποιούµε σήµερα. 

Η αγγειοπλάστρια δείχνει στα παιδιά τον τρόπο που φτιάχνονται 

τα διάφορα αντικείµενα. Με το τροχό φτιάχνει π.χ. ένα κουµπαρά. 

Τα παιδιά παρακολουθούν τον τρόπο και καλούνται να φτιάξουν και 

αυτά ένα δικό τους αντικείµενο. Αφού πειραµατιστούν όλα τα παιδιά 

και έχουν φτιάξει το αντικείµενο τους περνάµε στο τελικό στάδιο, στο 

στάδιο του ψησίµατος. Η αγγειοπλάστρια τους µιλάει για το καµίνι, 

πως ήταν φτιαγµένο και πως λειτουργούσε και το πως σήµερα η 

τεχνολογία το έχει βελτιώσει. Γίνονται συσχετίσεις και 

αντιπαραθέσεις. 

3η ΗΜΕΡΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ:

Ζητάµε από τα παιδιά να µας πουν τις εντυπώσεις τους από την 

επίσκεψή µας στο εργαστήρι πηλού και να ζωγραφίσουν ό,τι τους 

άρεσε περισσότερο. Εκθέτουν τα έργα τους στην τάξη. 
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Β. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟ 

(Πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό ψωµί) 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: 

• Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε στοιχεία της λαϊκής 

µας παράδοσης και να πλουτίσουν το λεξιλόγιο τους. 

• Να συνειδητοποιήσουν την αξία του λαϊκού   µας 

πολιτισµού, να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν το 

ότι όλοι µας θα πρέπει να συµβάλουµε στη διατήρηση του. 

• Να κατανοήσουν το πως µια οικιακή εργασία που αρχικά 

αποτελούσε καθήκον των γυναικών στο πλαίσιο της 

οικογένειας και της συντήρησής της -αφού για τους 

περισσότερους λαούς το ψωµί αποτελούσε ανέκαθεν 

βασικότατο είδος διατροφής- µετεξελίχθηκε σε ένα επάγγελµα 

που το ασκούν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. 

• Να παρατηρήσουν, να συγκρίνουν, να εντοπίσουν 

οµοιότητες και διαφορές στη δηµιουργία και κυρίως στο 

ψήσιµο του ψωµιού ανάµεσα στον παραδοσιακό και τον 

σύγχρονο τρόπο, να κάνουν υποθέσεις και να βγάλουν 

συµπεράσµατα. 

• Να πειραµατιστούν στην κατασκευή του   

• Να πληροφορηθούν πως πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα 

επαγγέλµατα που µπορούσαν να ασκούν οι γυναίκες ήδη από τα 

βυζαντινά χρόνια. 

  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: 

Ξεκινάµε λέγοντας στα παιδιά ότι θα επισκεφτούµε ένα 

ξυλόφουρνο για να παρακολουθήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο 

φτιάχνεται το παραδοσιακό ψωµί. Μπορούµε να υποβάλλουµε 

ερωτήσεις όπως:  

⇒πως φτιάχνεται το ψωµί; Έχετε δει τη µαµά/τον µπαµπά 

ή τη γιαγιά κά. να ζυµώνουν και να ψήνουν ψωµί στο σπίτι; 
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        ⇒Τι υλικά χρησιµοποιούν;Που το ψήνουν; 

        ⇒Έχετε δει στο δικό σας ή σε κάποιο άλλο χωριό ξυλόφουρνο; 

Πώς τον ανάβουν; Πότε καταλαβαίνουν ότι είναι έτοιµος; 

       ⇒Πόσο  συχνά ζυµώνουν οι γυναίκες του χωριού; Ποια 

συνήθως µέρα της εβδοµάδας;Για πόσο καιρό φτιάχνουν ψωµί; 

        ⇒Έχετε ποτέ βοηθήσει να φτιαχτεί ψωµί;Τι σας άρεσε 

περισσότερο σ’ αυτή σας την προσπάθεια; 

 

Αφού θέσουµε αυτά τα ερωτήµατα στα παιδιά και πάρουµε 

κάποιες πιθανές απαντήσεις, για την ιστορία της γεωργίας -που 

επίσης ανακάλυψαν οι γυναίκες- την ιστορία του ψωµιού, τα 

είδη του(µπορούµε λχ. να συγκρίνουµε το ελληνικό ψωµί µε την 

αραβική πίτα), την τελετουργία κατασκευής του κλπ. και τα 

ενθαρρύνουµε να περιγράψουν τις δικές τους σχετικές 

εµπειρίες. Στη συνέχεια επισκεπτόµαστε ένα παραδοσιακό 

ξυλόφουρνο (σ.σ. Υπάρχουν ακόµα κάποιοι και στην 

Αττική,αρκεί να τους ανακαλύψουµε) 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: 

Φτάνοντας στο ξυλόφουρνο µε τα παιδιά, καθόµαστε για να 

παρακολουθήσουµε τη διαδικασία. Η φουρνάρισσα θα τους µιλήσει 

για το πως από την προηγούµενη µέρα κιόλας προετοιµάζεται το 

ζυµάρι µε το προζύµι από όπου θα φτιαχτεί το ψωµί. Πρέπει να το 

αφήσουν µία ολόκληρη νύχτα για να φουσκώσει. Την επόµενη 

ξεκινάνε πρωί - πρωί το ζύµωµα. Περιγράφει τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται, δηλαδή το αλεύρι, άσπρο και κριθαρένιο, το 

νερό, το αλάτι και το προζύµι. Ενώ µιλάει προετοιµάζει τα υλικά της 

και τα παιδιά την παρακολουθούν.. Τα ρίχνει στη ζυµατερή, όπως 

λέγεται το σκεύος, και αρχίζει να τα ζυµώνει καλά µέχρι το ζυµάρι 

να είναι έτοιµο για να πλαστεί Έπειτα το κόβει σε µεγάλα κοµµάτια 

µε το µαχαίρι που τα ρίχνει πάνω σε σεντόνια. Στη συνέχεια 

τοποθετεί ένα-ένα κοµµάτι πάνω στο σινί  και πλάθει το ψωµί σε 

φραντζόλες ή καρβέλια. 

Αφού ολοκληρώσει την εργασία της η φουρνάρισσα καλεί τα παιδιά 

να φτιάξει το καθένα το δικό του ψωµί (ανάπτυξη λεπτής 

κινητικότητας). Μετά από το πειραµατισµό όλων των παιδιών µε το 

πλάσιµο του δικού τους ψωµιού, ακολουθεί το ξάπλωµα όλων  

των ψωµιών για να ανέβουν (να φουσκώσουν) και τα παιδιά 

µαθαίνουν ότι το ψωµί, ανάλογα µε την εποχή, χρειάζεται και 



διαφορετικό  χρόνο για να φουσκώσει. Για παράδειγµα το καλοκαίρι 

που είναι ποιο ζεστός ο καιρός τα ψωµιά θέλουν λιγότερη ώρα. 

 

 

 

 

 

 

Όσο τα ψωµιά είναι ξαπλωµένα η φουρνάρισσα ανάβει το 

φούρνο. Βάζει µέσα ξερά κλαδιά ελιάς. Εξηγεί στα παιδιά ότι ο 

φούρνος θα είναι έτοιµος όταν ξεκινήσουν να 

ασπρίζουν τα πυρότουβλα καθώς και τα χείλη του 

φούρνου. Χρειάζεται πολλά δεµάτια ξερά ξύλα να 

καούν για να ετοιµαστεί ο φούρνος. Μετά από 

αρκετή ώρα ο φούρνος είναι έτοιµος. Με το 

«σκάλαθρο» που είναι ένα µακρύ ξύλο σπρώχνει τα κάρβουνα στην 

«άνετη», ειδικός χώρος στην άκρη του φούρνου (εκεί βάζουν την 

κατσαρόλα µε το φαγητό). Με το «σφόγκιο»(χόρτο) δεµένο πάνω σ' 

ένα µακρύ ξύλο και βουτώντας τον σε νερό, καθαρίζει το πάτωµα 

του φούρνου. Ταυτόχρονα τον σβήνει για να φτάσει την 

θερµοκρασία εκεί που πρέπει. Ετοιµασία του φούρνου για να ψηθεί το 

ψωµί είναι σίγουρα µια δύσκολη υπόθεση και χρειάζεται τέχνη και 

εµπειρία.. Ακολουθεί το φούρνισµα  του  ψωµ ιού  µε  την  

«φουρνίστρα» . Κατά τη διάρκεια του ψησίµατος «ρώνει» το ψωµί, 

δηλαδή το αλείφει µε βρεγµένο σφουγγάρι για να ροδοκοκκινίσει. 

Περίπου σε µία ώρα το ψωµί είναι έτοιµο. Τα ψωµιά βγαίνουν από το 
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φούρνο και το κάθε παιδάκι παίρνει το δικό του. Ευχαριστούµε τη 

φουρνάρισσα που µας έδειξε όλα αυτά και παίρνουµε το δρόµο της 

επιστροφής. 

, επιστρέφουµε στο νηπιαγωγείο 

µας. Τα ρωτάµε τι τους έκανε µεγαλύτερη 

εντύπωση και τι τους άρεσε περισσότερο και 

τους ζητάµε να µας ζωγραφίσουν κάτι. Τα 

έργα των παιδιών τα εκθέτουµε στη γωνιά της 

ζωγραφικής µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

δείχνουν όλα τα στάδια που περνάει το ψωµί  
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